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Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva 

v Poproči 

 

31.05.2021 
 

 

 

 

Bod programu: 10.  

Rôzne: 

 
1. Návrh Cenníka Obce Poproč za poskytované služby – úsek Obecný úrad 

2. Informácia o vyhlásení výzvy na voľbu členov Rady školy pri ZŠsMŠ Poproč 

a delegovanie členov Rady školy za zriaďovateľa ZŠsMŠ 

3. Informácia o nákladoch na testovanie COVID 19 v našej obci 

4. Informácia o záveroch Dňa komunálu konaného 27.05.2021 na Zlatej Idke 

 

 
 

 

Obsah materiálu:  

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 

3. Prílohy: 

Návrh Cenníka Obce Poproč za poskytované služby – úsek Obecný úrad 

 

 

 

 

Predkladateľ materiálu: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce 

Spracovateľ materiálu: Ing. Svetlana Gajdová, prednostka obecného úradu  
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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč 

 

schvaľuje 

 

aktualizáciu Cenníka Obce Poproč za poskytované služby – úsek Obecný úrad: 50% 

zľavu z poplatku za vývoz žumpových vôd z ulíc, na ktorých ešte nie je vybudovaná 

kanalizácia s platnosťou od 01.07.2021. 

 

 

 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

Obecný úrad v Poproči na základe podnetu poslankyne PhDr. Zity Baníkovej na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva Obce Poproč dňa 18.3.2021 spracoval návrh na úpravu cenníka s platnosťou od 

1.7.2021. V návrhu Cenníka je zapracovaná zmena – 50% zľava z poplatku za vývoz žumpových 

vôd z ulíc, na ktorých ešte nie je vybudovaná kanalizácia. 

 

Návrh bol prerokovaný na finančnej komisii dňa 26.5.2021 a na pracovnej porade poslancov dňa 

27.05.2021. 
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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč 

 

berie na vedomie 

 

informáciu starostky obce o vyhlásenej výzve na voľby členov Rady školy pri Základnej 

škole s materskou školou Poproč, Školská 3 na funkčné obdobie 2021 - 2025 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč 

 

deleguje 

 

Mgr. Dominiku Hiľovskú ako člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, 

Školská 3, Poproč ako zástupcu zriaďovateľa počas funkčného obdobia Rady školy 2021 

- 2025. 

 

p. Olega Bradu ako člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Školská 3, 

Poproč ako zástupcu zriaďovateľa počas funkčného obdobia Rady školy 2021 - 2025. 
 

Mgr. Katarínu Harčarikovú ako člena Rady školy pri Základnej škole s materskou 

školou, Školská 3, Poproč ako zástupcu zriaďovateľa počas funkčného obdobia Rady 

školy 2021 - 2025. 
 

p. ....................................... ako člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, 

Školská 3, Poproč ako zástupcu zriaďovateľa počas funkčného obdobia Rady školy 2021 

- 2025. 
 

 

 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

Obec Poproč ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Poproč, Školská 3, 044 24  Poproč 

v zmysle § 24 ods. 16,  § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 1 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia 

orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlásila 

dňa 12.05.2021 výzvu na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Poproč, 

Školská 3 na funkčné obdobie 2021 – 2025. 

 

Rada školy pri ZŠsMŠ Poproč má 11 členov, z toho 4 (štyroch) zástupcov deleguje zriaďovateľ 

školy. 
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Ako členov Rady školy pri ZŠsMŠ Poproč, starostka obce navrhuje delegovať: 

1.  Mgr. Dominika Hiľovská 

2.  p. Oleg Brada 

3.  Mgr. Katarína Harčariková 

4. .................................................... 

 

 

 

 

 

 

3. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč berie na vedomie 

 

informáciu starostky obce o nákladoch na testovanie COVID 19 v našej obci 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Obec Poproč umožnila obyvateľom v rámci akcie Zachráňme spolu životy a neskôr aj podľa COVID 

AUTOMATU zúčastniť sa plošného skríningového testovania priamo v mieste ich pobytu, ako aj za 

účelom identifikovať ľudí s pozitívnym výsledkom testu, ktorí rovno môžu odísť do karantény a tým 

pádom neohrozia svoje okolie. Rovnako tak obec vyšla v ústrety obyvateľom, ktorý v zmysle 

vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva potrebovali mať aktuálne potvrdenie o vykonaní 

antigénového testu s negatívnym výsledkom. Skríningové testovanie v obci prebiehalo nepretržite 

od 23.01.2021 do 01.05.2021  

 

Pred každým kolom skríningového testovania zasadal Krízový štáb obce Poproč (spravidla v utorok 

resp. v stredu). Členovia krízového štábu vyhodnocovali všetky dostupné informácie 

o epidemiologickej situácii v SR a v obci. Na základe toho prijímali rozhodnutia o ďalšom postupe 

skríningového testovania v obci. Zasadnutí sa v prípade potreby zúčastňovala aj riaditeľka ZŠsMŠ. 

Krízový štáb prijímal aj rozhodnutia vo vzťahu k bezpečnosti otvárania MŠ a ZŠ v našej obci.  

Krízový štáb zasadol v roku 2021 celkom 13 krát. 

 

Predkladáme Vám informáciu o dopadoch organizovania skríningového testovania na rozpočet 

obce. 

 

výdaj 71 703,26 € 
MOM, SČK, dobrovoľníci, dezinfekcia, ochranné pomôcky, 

objednávací systém, vývoz NO 

následné 

výdavky 

spojené s 

Covidom  

 
germicídne žiariče, cestovné(testy, zabezpečenia OP, samotný 

proces testovania) poštovné-rozhodnutia dane a poplatky, 

kancelárske-papier, toner, (testy, evidencie), administratíva 

 

 

jju60255
Textový rámček
príjmy           63 165

jju60255
Textový rámček
ROZDIEL         - 8 538,26 €
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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč 

 

berie na vedomie 

 

informáciu starostky obce o záveroch Dňa komunálu konaného 27.05.2021 na Zlatej Idke 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Dňa 27.05.2021 sa konal Deň komunálu na Zlatej Idke za účasti  PhDr. Michala Kaliňáka, PhD., 

ústredného riaditeľa kancelárie ZMOS, Mgr. Radomíra Brtáňa, starostu obce Košeca, 1. 

podpredsedu ZMOS a ďalších zástupcov kancelárie ZMOS-u a expertov oblasti, ktoré boli 

predmetom rokovania. 

Rokovanie sa venovalo nasledovným hlavne témam: 

1. Modernizácia miestnej územnej samosprávy, Centrá zdieľaných služieb 

ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS PhDr. Michal Kaliňák, PhD poukázal na nasledovné 

skutočnosti a predstavil projekt Centier zdieľaných služieb: 

„Zadlžené nemocnice, rozbité cesty, ale aj zničená infraštruktúra. To sú následky 

najväčšej reformy verejnej správy, ktorá samosprávam spôsobila viaceré vrásky na čele. 

Od problémov, ktoré ich trápia, totiž dáva štát ruky preč. Treba však poukázať aj na ďalšiu 

fatálnu chybu – a tou bola privatizácia. Aké následky to má na samosprávy? Kde majú na 

to všetko zobrať peniaze? Ako môžu spolupracovať s notorickým neplatičom – štátom? 

A aké možnosti majú? Aj o tom rozpráva ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest 

a obcí Slovenska MICHAL KALIŇÁK: https://regiony.zoznam.sk/videokomentar-michala-

kalinaka-nehovorme-o-problemoch-ale-o-rieseniach/?   

2. Odpadové hospodárstvo 

Mgr. Radomíra Brtáň, starosta obce Košeca, 1. podpredseda ZMOS sa venoval problémom 

a riešeniam pri nakladaní s odpadmi osobitne s biologicky rozložiteľnými odpadmi 

3. Eurofondy + alternatívne formy financovania obnovy majetku obcí 

- účastníkom boli poskytnuté informácie o zmene harmonogramu vyhlasovania výziev 

v rámci IROP. Účastníci diskutovali o problémoch a administratívnej náročnosti pri 

čerpaní resp. nečerpaní fondov EÚ. Ako alternatíva boli predstavené alternatívne formy 

financovania obnovy majetku miest a obcí – napr. GES (garantovaná energetická služba). 

Kancelária ZMOS-u v priebehu mesiaca jún 2021 sprístupní podrobné analýzy k tejto 

forme financovania. 

4. Financie – mix daní 

- účastníkom boli poskytnuté informácie a porovnania dnešnej financovania miest a obcí 

a navrhovaného nového spôsobu v podobe mixu daní, ktorý by spôsobil rapídny prepad 

v príjmovej časti rozpočtov miest a obcí. 

https://regiony.zoznam.sk/videokomentar-michala-kalinaka-nehovorme-o-problemoch-ale-o-rieseniach/
https://regiony.zoznam.sk/videokomentar-michala-kalinaka-nehovorme-o-problemoch-ale-o-rieseniach/
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5. Pozemky, stavebný zákon 

- v tejto časti bolo poukázané na problémy v majetko-právnom usporiadaní pozemkov na 

Slovensku, ktoré sú výraznou prekážkou v čerpaní fondov EÚ. Zároveň bola búrlivá 

diskusia venovaná novému stavebnému zákonu, ku ktorému si uplatnila zásadné 

pripomienky aj naša obec (viď. príloha).  

 



Obec Poproč, okres Košice - okolie

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24  Poproč

3,00 € počet

5,00 € počet 

kopírovanie 1 strana čierno-biele A4 0,10 € ks

obojstranné kopírovanie čierno-biele A4 0,15 € ks

kopírovanie 1 strana čierno-biele A3 0,20 € ks

obojstranné kopírovanie čierno-biele A3 0,35 € ks

kopírovanie 1 strana plnofarebne A4 0,35 € ks

obojstranné kopírovanie plnofarebne A4 0,50 € ks

30,00 € 1 motohodina

39,00 € 1 vývoz

Ing. Iveta Komorová Hiľovská, v.r.

starostka obce

Cenník Obce Poproč za poskytované služby - úsek Obecný úrad 

platný od 01.07.2021

Poskytnutie služby s traktorom

Vysielanie v obecnom rozhlase

1 oznam

relácia "Hráme jubilantom"

Kopírovacie služby

Cenník Obce Poproč za poskytované služby - úsek Obecný úrad, platný od 01.01.2021 bol 

schválený dňa 14.12.2020 Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. A.7/4.c./2020.

poplatok za poskytnutie služby občanom obce Poproč 

poplatok za vývoz žumpových vôd (50% zľava z poplatku platí pre vývoz z ulíc, 

na ktorých ešte nie je vybudovaná kanalizácia)

spoplatnenie podľa aktuálnej nákupnej ceny vriecVrecia na komunálny odpad

Aktualizácia Cenníka Obce Poproč za poskytované služby - úsek Obecný úrad, platného od 

01.07.2021 bola schválená dňa 31.05.2021 Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 

.............



OBEC POPROČ 
Obecný úrad Poproč, Školská 632/2, 044 24  Poproč, okres Košice - okolie 

IČO: 00324639, DIČ: 2020746189   

 
 

Tel: +421 55 4668 171      e-mail: sekretariat@poproc.sk      web: www.poproc.sk 

        

Základná škola s materskou školou 

Školská 3 

044 24  Poproč 

       

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Poproč 
 OcU-I-281/2021-001 Ing. Komorová Hiľovská / 0554668171 

 

12.05.2021 

 

 

Vec 

Výzva na voľby členov rady 

________________________________ 

 

 

Obec Poproč ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Poproč, Školská 3, 044 24  

Poproč v zmysle § 24 ods. 16,  § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 1 ods. 3 Vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení vyhlasuje 

 

výzvu na voľby členov Rady školy 

pri Základnej škole s materskou školou Poproč, Školská 3 

na funkčné obdobie 2021 – 2025 

 

 

V súlade s ustanovením § 25 ods. 4, 5, 7 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 2 vyhlášky č. 291/2004 

Z. z. má Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Poproč, Školská 11 členov v zložení: 

 

 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými 

zamestnancami školy alebo školského zariadenia 

 1 zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými 

zamestnancami školy alebo školského zariadenia, 

 4 zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia a 

 4 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

 

V zmysle platnej legislatívy, voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľ školy najneskôr v termíne 

skončenia funkčného obdobia rady školy. Riaditeľ školy určí a následne oznámi zriaďovateľovi 

miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. 

 

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa rozhodne uznesením Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč na 

svojom plánovanom zasadnutí dňa 24.05.2021. 

 

mailto:sekretariat@poproc.sk
http://www.poproc.sk/
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Ustanovujúce zasadnutie rady školy zabezpečí zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy 

v najbližšom možnom termíne po realizácii volieb za každú volenú skupinu.  

 

S pozdravom 

 

 

 

 

       Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

                          starostka obce 

 

 

  

 

 

 

mailto:sekretariat@poproc.sk
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